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PAUTA ATA N®. 007/2017-C.A.

'Relatório de Atividades 'Demonstrativo Financeiro Junho/2017

'Rendimento das aplicações financeiras Junho/2017 'Benefícios

concedidos no mês de Junho/2017 'Homologação do Conselho

Administrativo das decisões tomadas pelo Comitê de Investimentos

'Análise de Investimentos: Relatórios Rlsk-Offlce de Junho/2017.

Local: Sala de reuniões Instituto

de Previdência Municipal de

Lençóis Paulista - IPREM.

DATA: 26/07/2017 INÍCIO: 8:45 h TERMINO: 10:15 h FIs. 01

Reuniram-se os seguintes membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Municipa
de Lençóis Paulista: Ives Fernando Bertoli, Jorge Alexandre Langona, Daniela Giacometti Quirino da
Silva, Ermenegilda Regina Casali Moretto, Edna Aparecida Sarros, Marcos Norabele, Júlio Antonio
Gonçalves e Antonio Marcos Martins - Diretor Executivo do IPREM. A reunião foi presidida pelo Sr.
Jorge Alexandre Langona, Presidente do Conselho Administrativo, que cumprimentou a todos e em
seguida apresentou a pauta da reunião e passou a palavra ao Diretor do IPREM, que leu o Relatório de
Atividades do mês de junho de 2017 e após distribuiu e explicou o Demonstrativo de Movimentação
Financeira e Balancetes da Receita e Despesa relativo o mês de Junho de 2017, comentou as despesas
administrativas, os saldos e movimentações bancárias, como também os rendimentos e respectivas
taxas diárias e acumuladas no período das aplicações financeiras. Também informou o Sr. Antonio
Marcos Martins, que o Conselho Fiscal avaliou e emitiu, através de ata da reunião do mesmo número,
parecer favorável à aprovação das contas referente o mês de junho de 2017, sem ressalvas. Voltando a
palavra ao Presidente, apresentou e explicou todas as Portarias emitidas pelo IPREM, no mês de junho
de 2017. Teceu também comentários sobre análise e decisão do Comitê de Investimentos, registrados
através de sua Ata n° 007/2017 de 26/07/2017, para o Conselho avaliar e homologar seus atos. Após, o
Conselho Administrativo examinou toda a documentação apresentada e decidiu-se aprovar por
unanimidade e sem ressalvas, as contas referente o mês de junho de 2017, bem como homologar a
decisão do Comitê de Investimentos. Retomando a palavra ao Presidente do Conselho, comentou sobre
os Relatórios elaborados pela empresa Risk-Oflfice S/A. Por fim, Sr. Jorge Alexandre Langona,
Presidente do Conselho Administrativo convocou todos os Conselheiros, para a próxima reunião que
será realizada no dia 30/08/2017, às 8:30h na sala reunião do IPREM. Nada mais havendo a tratar
encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos, eu Ives Fernando Bertoli, Secretário do Conselho
Administrativo, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.
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